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הקדמה 

קיימת דרישה לחמצן בריכוז גבוה בכמה תחומים ובהם רפואה. 
100% חמצן נדרש בחלק מהמקרים כטיפול זמני  ריכוז של 
בנפגעים ובחולים. חמצן בריכוז של 100% נדרש גם כדי להפעיל 
מערכות הנשמה קיימות המבוססות על ערבוב של חמצן נקי עם 
אוויר. מאמר זה סוקר את השיטות השונות להפרדת חמצן מהאוויר 
בריכוזים גבוהים, את השיטה הקריאוגנית, וגם הפרדה על ידי 
ספיחה סלקטיבית, שאיבה אלקטרוכימית דרך ממברנה קרמית 
מוצקה והפרדה בהפרש לחצים דרך ממברנה קרמית מוצקה ]1[. 
תיתכן גם הפרדה על ידי אלקטרוליזה של מים אולם התהליך עתיר 
אנרגיה ולכן יקר. קיימות שיטות להפרדת חמצן בריכוזים נמוכים 
בתחום 30%-40% שנשארו מחוץ לדיון כאן. המאמר מתאר גם 
שיתוף פעולה בין חיל הרפואה ובין הפקולטה לפיזיקה בטכניון 

בנוגע לפיתוח מחולל חמצן נייד על פי השיטה הרביעית.

שיטות להפרדת חמצן מהאוויר

א. הפרדה קריאוגנית ]2[:
של  הרתיחה  בטמפרטורת  ההפרש  על  מבוססת  זו  הפרדה 
המרכיבים השונים באוויר: חנקן, חמצן, מים, דו�תחמוצת הפחמן, 
נמוכות  בטמפרטורות  נעשית  ההפרדה  שונים.  ומזהמים  ארגון 
המופרד  החמצן  גדולים.  במפעלים  כלל  בדרך  גדולים,  ובמתקנים 
נצבר במפעל ומשונע אל הצרכן במכלי מתכת בעלי כמה עשרות 
גדולים  צילינדרים( או במכלים  )בקבוקים או  נוזלי  ליטרים חמצן 
למכל  מועבר  החמצן  זה  במקרה  מעוקבים.  מטרים  מספר  בעלי 
גדול המחובר למערכת ניהול גזים מרכזית של הלקוח. צרכני חמצן 
גדולים בתחום התעשייתי בונים לעצמם או בסמוך אליהם מתקנים 
להפרדת חמצן בשיטה הקריאוגנית, חמצן המסופק ישירות למפעל. 
שיטה זו לא יכולה לענות על דרישת הניידות ועל הצורך להימנע 

דבר  ריקים,  החוזרים  הצרכן  אל  מלאים  מתכת  בקבוקי  משינוע 
הגורם לסיבוך לוגיסטי ניכר.

מעבר לאי נוחות הכרוכה בדבר, שינוע החמצן בבלון בלחץ גבוה 
יכול להוות גם סכנה. בנוכחות ניצוץ, חמצן בריכוז גבוה של 100% יכול 
להדליק חומרים שבמצב רגיל לא יידלקו, כגון אטמי גומי ואף מתכות 
כדוגמת אלומיניום. הבעיה היא הכמות הגדולה של החמצן הנמצאת 

בבלון פתוח/ דולף השומרת על ריכוז גבוה של חמצן לאורך זמן. 
בעיה אחרת יכולה לצוץ תוך כדי פתיחה מהירה של בלון חמצן. 
זרם מהיר של חמצן שיזרום לתוך מתקן כלשהו יגרום להתחממות 
הצנרת. חימום זה יכול להוביל לשרפה בנוכחות הריכוז הגבוה של 

החמצן ואף לפיצוץ.
תהליך ההפרדה מתחיל בסילוק מים, דו�תחמוצת הפחמן ומזהמים 
פחמימנים הנמצאים באוויר בכמויות קטנות. הפרדה זו יכולה להיעשות 
על ידי קירור לטמפרטורה שבה חומר כזה הופך לנוזל או למוצק, והגז 
הזורם הלאה הוא למעשה אוויר ללא אותו מרכיב. דרך אחרת היא 
סינון בעזרת molecular sieves שתתואר בהמשך. השימוש בדרך זו אינו 

גורם להפרדת החמצן אלא רק לסילוק המרכיבים שהוזכרו. 
הפרדת החמצן נעשית על ידי קירור לטמפרטורות נמוכות. 
 77K החנקן הופך לנוזל בלחץ של אטמוספרה אחת בטמפרטורה של
 .)-183oC( 90K ואילו החמצן הופך לנוזל בטמפרטורה של )-196oC(
מכאן שקירור לטמפרטורה בין 90K ל�77K יוצר חמצן נוזלי בעוד 
החנקן הוא גז שזורם הלאה. באוויר קיים גם גז ארגון בריכוז של 1% 
 ,)87K( אשר טמפרטורת הרתיחה שלו קרובה מאוד לזו של החמצן

דבר המקשה על הפרדתו מהחמצן. 
השיטות הבאות מאפשרות בניית מתקנים ניידים

 molecular sieves,( ב. הפרדה על ידי חרירים בגודל של מולקולות
:]3[ )m.s

הפרדה זו מבוססת על מוצקים שבהם החרירים כל כך קטנים, כך 
שמולקולות מסוימות יכולות להסתפח אליהם ואחרות לא, וגם על 

ההבדל במקדם הדיפוזיה של גזים שונים באותם החרירים. 

פיתוח מחולל חמצן: סקירת השיטות הקיימות 
ותיאור הפיתוח בעבור חיל הרפואה

חיל הרפואה זיהה צורך בחמצן בריכוז גבוה של 100% לטיפול בנפגעים בשדה הקרב. 
הפרדת החמצן בריכוז של 100% נעשתה עד כה בשיטה קריאוגנית אשר חייבה 
לוגיסטיקה מסורבלת ולא ישימה בעבור שדה הקרב. לכן כיום אין עדיין פתרון מעשי 
לאספקת חמצן בשדה הקרב הן בצה"ל והן בצבאות אחרים. מאמר זה מציג את השיטות 

השונות להפרדת חמצן מהאוויר, שיטות המספקות חמצן בריכוז גבוה: 
השיטה הקריאוגנית אשר מספקת חמצן בריכוז של 100%, שיטת ההפרדה על ידי 
ספיחה ודיפוזיה סלקטיביות, המספקות ריכוז חמצן של 75%. שתי שיטות נוספות הן 
שיטות ההפרדה המבוססות על ממברנות קרמיות אטומות לגז מולקולארי כלשהו, אשר 
מאפשרות מעבר של יוני חמצן בלבד ומספקות חמצן בריכוז של 100%. אחת משתי 
השיטות האחרונות, המבוססות על ממברנות קרמיות, משמשת בסיס לפיתוח של מחולל 

חמצן שנעשה בטכניון בעבור חיל הרפואה.

מחולל חמצן, הפרדת חמצן על ידי ממברנה קרמית, הפרדת חמצן על ידי ספיחה, הפרדת אוויר בקירור
Oxygen generator, Oxygen separation by ceramic ion transport membranes, Oxygen separation by adsorption, Cryogenic air separation
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ניתן לייצר את החומרים הללו עם חורים בגודל אחיד. קיימים 
m.s שונים העשויים מהרכבים כימיים שונים. הנפוצים שבהם 
עשויים מתרכובת של תחמוצת סיליקון מעורבת עם תחמוצת 
 Zeolite אלומיניום. השניים הרלוונטיים לענייננו מסומנים על ידי

 .Zeolite X13ו� A5
אם למשל לחנקן קיימת עדיפות להסתפח ל�m.s דרך אחת 
להשתמש בחומר כזה היא לחשוף אותו לאוויר, לספוח בעיקר את 
החנקן וכך להעשיר את הגז היוצא בחמצן. לאחר מכן לשחרר את 

החנקן ולרענן את החומר לספיחה נוספת. 
התהליך מתחיל בסילוק מים ודו�תחמוצת הפחמן ]4[ על ידי 
ספיחה ב�m.s ובהמשך סופחים גם את החנקן. מה שנשאר בפאזה 
הגזית הוא בעיקר חמצן וארגון שלא ניתנים להפרדה בשיטה 
 זו. באופן תיאורטי ניתן להגיע לסילוק מלא של החנקן, המים 
ודו�תחמוצת הפחמן )ומזהמים פחמימנים שונים(, דבר המשאיר בגז 
95% חמצן ו�5% ארגון. אלא שזה מחייב תהליך אטי המאפשר ספיחה 
מלאה. קצב אספקה סביר של הגז מחייב זרימה מהירה, דבר הגורם 
לסלקטיביות נמוכה וריכוז החמצן יורד ל�75%. יש אם כן עדיפות 
לחמצן אבל זו אינה מוחלטת. כדי להעלות את הריכוז ניתן לחזור 
ולהזרים את הגז שהשתחרר לתוך שלב הפרדה נוסף ואף לשלבים 
נוספים, דבר המגדיל ומייקר את ההתקן. גם אז הסלקטיביות אינה 

מושלמת ותלויה במהירות שבה מזרימים את הגזים. 
כאשר העמודה המכילה את ה�m.s רוויה במים, דו�תחמוצת הפחמן 
וחנקן יש לשטוף אותה על מנת שתוכל לקלוט גזים בשנית. לכן יש 
להפסיק את פעולת הסינון ולבצע פעולת שטיפה. השטיפה נעשית 
על ידי שינוי הלחץ והזרמת גז בכיוון הנגדי. כדי לאפשר רצף פעולה, 
ההתקן מכיל שני חלקים זהים, כאשר אחד נמצא בשלב של ספיחה 

והפרדת גזים והשני בשלב של שטיפה לקראת המשך עבודה. 
היתרון של השיטה הזו מתבטא בפשוטתה היחסית מבחינה 
טכנית, משקל ההתקן נמוך וצריכת האנרגיה נמוכה. קיימים בשוק 
כמה מחוללי חמצן ניידים המבוססים על שיטה זו ומספקים עד 
חמישה ליטרים של חמצן לדקה בדרגת ניקיון הנעה בין 75% ל�93% 

)תלוי בקצב הצריכה(. 
רגיש  מוגבל, בהתקן  בריכוז חמצן  חסרונותיה מתבטאים 
למזהמים שונים ובכך שאינה יכולה להבטיח סילוק חל"כ )חומרי 

לחימה כימיים(.
ג. הפרדה דרך מוצק, ללא חרירים כלל, אשר מאפשר רק ליוני 

חמצן לעבור דרכו:
מההרכב  חלק  מהווה  חמצן  שבה  )קרמיקה(  בתחמוצת  מדובר 
יונים. מולקולת חמצן מהאוויר  הכימי. החמצן מופיע שם בצורת 
יכולה להצטרף אל המוצק ולחלחל דרכו בצורה של שני יוני חמצן 
ולצאת מהצד השני כמולקולה ניטרלית. היתרון הבולט של השיטה 
שרק חמצן יכול לעבור דרך המוצק, כלומר הסלקטיביות מצוינת. 
הוספת  מחייבת  שיטה אחת  לשתי תת�שיטות:  נחלקת  זו  שיטה 
החמצן.  הנעת  לצורך  חשמלי  כוח  ספק  והפעלת  אלקטרודות 
בשיטה השנייה הכוח המניע את מעבר החמצן הוא הפרש לחצים 
המושג על ידי משאבות. השיטה האחרונה היא זו שעליה מתבסס 

הפיתוח הנדון בהמשך. 
פירוט ההפרדה דרך ממברנה קרמית

קיימות כמה תחמוצות המאפשרות לחמצן לעבור דרכן ולכן יכולות 
לשמש לצורך הפרדת חמצן מהאוויר. המעבר מתבסס על כך שחמצן 
מתוך ההרכב יכול לעזוב בצד אחד וחמצן מהאוויר יכול להצטרף 
בצד השני כדי להשלים את החסר, תוך ביצוע דיפוזיה בתוך המוצק 
אל המקום שבו החמצן חסר. מעבר זה הוא סלקטיבי משום שרק 

יון חמצן יכול להתאים למבנה הקיים ולנוע בתוכו )ליתר דיוק, גם 
מעבר בקצב אטי מאוד וזניח של מימן ומים הוא אפשרי(. מספר 

התחמוצות המאפשרות זאת בקצב סביר הוא מצומצם. 
התחמוצות המעבירות חמצן נחלקות לשתי קבוצות: אלה 
שמוליכות רק יוני חמצן ואלה שמוליכות יוני חמצן ואלקטרונים. 
שתי הקבוצות יכולות לשמש להפרדת חמצן מהאוויר כי שתיהן 
מעבירות בצורה סלקטיבית חומר כימי מסוג אחד בלבד, דהיינו 
חמצן. מעבר האלקטרונים בקבוצה השנייה לא משנה עובדה זו. 
התחמוצות הידועות והנחקרות ביותר, המוליכות רק יוני חמצן, 
ZrO( עם תוספות שונות כגון 

2
מבוססות על תחמוצת זירקוניום )

 .CSZ 5[. סימון מקוצר לתרכובת האחרונה הוא[ )Ca( סידן
1א' מראה את הסידור הפנימי של היונים השונים  תרשים 
בחומר זה. במוצקים המבנה מחזורי )למעט בחומרים אמורפיים/ 
זכוכיתיים( לכן מספיק להציג חלק מהמוצק החוזר על עצמו. אם כן 
תרשים 1א' מציג את מה שנקרא תא היחידה של ה�CSZ. התחמוצת 

תרשים 1: 
א'- מבנה תא היחידה של תחמוצת CaO|0.2-ZrO2|0.8 (CSZ). ב'- תיאור סכמטי של 
התקדמות יון חמצן (מוצג בצבע אפור) על ידי קפיצה למקום ריק קרוב. על היון 

להידחק בזמן הקפיצה בין הקטיונים (Zr ,Ca, המוצגים בצבע שחור) 

יון החמצן 
יכול להתקדם 
בטמפרטורות 

גבוהות 
לתוך מקום 
 ההיעדרות 
של החמצן

Ca2+ או Zr4+ קטיון היעדרות 
של יון חמצן O2-

יון חמצן

ב'א'

תרשים 2: 
מבנה סכמטי של התקן לשאיבת חמצן דרך ממברנה המוליכה יוני חמצן 

 (BSCFO כגון) ואלקטרונים

אספקת חמצן 
מאוויר בלחץ 

גבוה

O2 100%
בלחץ נמוך

O2-

-e

 תרשים 3: 
תיאור סכמטי של התקן להפרדת חמצן על בסיס ממברנה קרמית, בצורה של 

צינוריות הסגורות בצד אחד 

משאבה
חמצן נקי

קצה פתוח של 
הצינוריות הקרמיות

פילטר קרמי בצורת 
אוסף צינוריות

הקצה האטום של 
הצינוריות הקרמיות

אוויר )בלחץ(

900oc תנור
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כוללת Zr בצורת יון ארבע�ערכי: +Zr4 וכן Ca בצורת יון דו�ערכי: 
 Ca2+ הרי יון O2- יכול לקשור שני יוני חמצן Zr4+ בעוד כל יון .Ca2+

יכול לקשור רק יון חמצן אחד. התוצאה היא שבמבנה התחמוצת 
)שנקבע על ידי החומר העיקרי ZrO2( חסר חמצן. 

חוסר זה מוגדר כהיעדרות של יון חמצן. להיעדרות זו חשיבות 
מכרעת. היא מאפשרת ליון חמצן קרוב לקפוץ אליה, כפי שמוצג 
בתרשים 1ב'. ללא מקום ריק זה לא היה לחמצן לאן להתקדם. קיום 
ההיעדרות אינו מספיק כדי להבטיח את התקדמות החמצן, משום 
שזה האחרון חייב להידחק בין הקטיונים +Zr4 ו�+Ca2 שבסביבתו. 
מחממים  אם  החמצן  יון  מקבל  שאותה  אנרגיה  דורש  הדבר 
)מעלות צלזיוס(. החמצן  700 מ"צ  גבוהה, מעל  לטמפרטורה 
מתקדם בקצב ניכר כאשר מחממים לטמפרטורות בסביבות 900 
מ"צ. בטמפרטורה גבוהה זו יכולה היעדרות החמצן להתגבר על 
הקשר שבינה לבין הקטיון הדו�ערכי, +Ca2, שיצר אותה כדי להתרחק 

מהקטיון ולנדוד במהירות בכל חומר מוצק.
הנעת יוני החמצן בתחמוצת מסוג זה נעשית בעזרת מקור מתח 
וזרם חשמלי. לצורך זה יש להוסיף לממברנה הקרמית המוליכה יוני 
חמצן גם שתי אלקטרודות. המעגל החשמלי נסגר מבחוץ דרך מקור 
הזרם. יתרונה של שיטה זו מתבטא בקצב הפרדת החמצן שנקבע על 
ידי הזרם החשמלי, ולכן המפעיל יכול לשנותו בקלות והדבר מאפשר 

להגיע לצפיפות זרם גבוהה יחסית. 
יתרונות נוספים הם הסלקטיביות הגבוהה לחמצן ורגישות 

נמוכה למזהמים, כך שניתן להסתפק במסנן נגד אבק.
לקבוצת התחמוצות השנייה, המאפשרות הולכת יוני חמצן וגם 
 .]6[ Ba

0.5
Sr

0.5
Co

0.8
Fe

0.2
O

3-x ,BSCFO אלקטרונים, שייך למשל החומר
בחומר זה קיימת המוליכות הגבוהה ביותר ליוני חמצן מכל החומרים 
המוכרים לנו עד כה. תנועת החמצן דרך ממברנה, המוליכה גם יוני 
חמצן וגם אלקטרונים, מבוססת על אותו עיקרון שראינו קודם. 
במבנה החומר צריכות להופיע היעדרויות של חמצן וגם במקרה זה 

הטמפרטורה צריכה להיות גבוהה די הצורך. 
ההבדל מתבטא בכך שאין צורך בספק מתח וזרם חיצוני. המעגל 
החשמלי נסגר מבפנים, בתוך המוצק, על ידי תנועה של אלקטרונים 
בכיוון הנגדי לתנועת יוני החמצן. הסלקטיביות מובטחת על ידי 

המבנה של הממברנה, המאפשרת רק ליוני חמצן לעבור ולא לכל 
חומר כימי אחר. הנעת החמצן מתבססת על הפרש לחצים. הפרש 
זה מושג על ידי העלאת לחץ האוויר המספק את החמצן ו/או הורדת 
לחץ החמצן בצד החמצן הנקי היוצא מהממברנה, כפי שמוצג באופן 

סכמטי בתרשים 2.
גם היתרון של שיטה זו מתבטא בסלקטיביות הגבוהה לחמצן 

ורגישות נמוכה למזהמים, כך שניתן להסתפק בפילטר כנגד אבק. 
מעניין להשוות את שתי השיטות האחרונות. מסתבר כי לשיטה 
האחרונה קיימים כמה יתרונות על פני השיטה הקודמת: ראשית, 
ההתקן האחרון כולל רק שכבה אחת, הממברנה הסלקטיבית, ואין 
צורך להוסיף לה אלקטרודות. פיתוח אלקטרודות עם תכונות 
קטליטיות ויציבות כימית ומכנית, הפועלות בסביבות 900 מ"צ, 

אינו דבר טריוויאלי. 
BSCFO גבוהה בהרבה מזו של  שנית, המוליכות היונית של 
ה�CSZ ודומיה, ולכן השקעת האנרגיה הדרושה להנעת החמצן 
נמוכה יותר ו/או ניתן להגדיל את צפיפות זרם החמצן ולהסתפק 
בהתקן קטן יותר. משאבות להנעת אוויר נדרשות בשני המקרים. 
עם זאת יש לזכור כי השיטה השנייה מחייבת יצירת הפרש לחצים, 
ולכן הדרישות מהמשאבות מחמירות, דבר המגדיל במידת מה את 

המשקל והמחיר של מערך המשאבות.

ההתקן שנמצא בפיתוח

בטכניון.  שפותחה  טכנולוגיה  על  המבוסס  מחולל  תיאור  להלן 
מאפייני המחולל ושימושים בו נקבעו על ידי חיל הרפואה שקבע 
נייד  מחולל  מהאוויר,  חמצן  המפריד  חמצן  במחולל  הצורך  את 
שיכול לספק חמצן לנפגע יחיד בשדה הקרב )מחולל זה יכול לשמש 

גם חולה יחיד בביתו ואף חולה בבית החולים(. 
ההספק שהוגדר למחולל זה הוא עשרה ליטרים של חמצן לדקה 
בתנאי ASTP, כלומר בלחץ של אטמוספרה אחת בטמפרטורת החדר. 
החמצן אמור להיות מסופק בלחץ גבוה יותר, בשלוש אטמוספרות, 
כדי שניתן יהיה להשתמש בו במערכות הנשמה. משקל המחולל מוגבל 
כך שנדרשים חייל או שניים לכל היותר כדי לפרוק ולהעמיס אותו 
ברכב. כמו כן ההתקן נדרש לפעול על 24 וולט, להיות עמיד בתנאי 
שדה, לפעול ללא החלפת חלקים לפרק זמן שהוגדר על ידי חיל 
הרפואה ומחירו חייב להיות סביר. מחקר ופיתוח שנעשו באוניברסיטה 
מוגבלים בהיקפם ומתמקדים בהיבטים העיקריים, כלומר בהוכחת 

התכנות ופיתוח הטכנולוגיה העיקרית על מרכיביה השונים. 
משום כך הם התמקדו בטכנולוגיית הכנתה של הממברנה 
הקרמית להפרדת חמצן, כך שתעמוד בתנאי שדה ובמשך החיים 
שנקבע לה. כמו כן נבנה מכלול שלם על כל מרכיביו, אבל בהספק 
מוקטן של 300 סמ"ק חמצן לדקה ותכנון המאפשר עמידה במגבלות 

המשקל.
צינוריות קרמיות שעשויות  על  ההתקן שבפיתוח מבוסס 
מ�BSCFO, כאשר צד אחד שלהן סגור. הצד האטום וחלק ניכר של 
כל צינורית נמצאים בתוך תנור ומחוממים ל�900 מ"צ בערך. ההתקן 
מתואר בתרשים 3. למבנה כזה יתרון חשוב; הוא מבטיח אטימות 
ובכך מעניק את האפשרות לאסוף ולשמור את החמצן הנקי שעבר 
דרך הממברנה. למבנה עם צינוריות בעלות קוטר קטן קיים יתרון 

נוסף המתבטא בשטח פנים גדול לנפח נתון.
צילום 1 מראה שלוש צינוריות קרמיות BSCFO אשר מודבקות יחד. 
קוטר כל אחת מהן הוא שלושה מילימטרים ואורכן נע בין 30-15 

ס"מ, תלוי במתכנן. המחולל אמור להכיל כ�100 צינוריות כאלה. 

 צילום 1:
שלוש צינוריות קרמיות (BSCFO) מודבקות יחד
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צילום 2 מדגים אב�טיפוס מוקטן מוכן להפעלה. התקן זה מספק 
0.3 ליטר חמצן לדקה. בהתקן זה יש מקום להוספה של צינוריות 
והגדלת שטח הממברנה הקרמית בערך פי עשרה, מהלך הנמצא בשלבי 
פיתוח. ההתקן מאפשר גם את דחיסת האוויר הנכנס, ובכך, בגודל 

הנתון, יהיה המחולל מסוגל להפיק ארבעה ליטרים חמצן לדקה. 
כיוון שהנפח נקבע ברובו על ידי הבידוד, הרי שההתקן הסופי 
שיספק עשרה ליטרים חמצן לדקה לא יהיה גדול בהרבה. התמונה 
כוללת ברקע גם משאבה לדחיסת אוויר ומשאבה ליניקת חמצן, 

המותאמות לאב�טיפוס המוקטן וכן מערכת בדיקה ואפיון.
לפני הרכבה כל צינורית קרמית עוברת בדיקה בהתקן, המוודאת 
כי היא אטומה ומסננת חמצן כנדרש. מתקן הבדיקה כולל, בין היתר, 
מד סלקטיבי לחמצן שמוודא כי הגז העובר את הממברנה הוא אכן 
חמצן נקי, וכן אמצעים הקובעים את שטף החמצן העובר דרך 

הממברנה ליחידת שטח וליחידת זמן. 

סיכום

הפרדת חמצן מהאוויר בריכוזים גבוהים אפשרית בכמה אופנים. 
הדרך המועדפת הנמצאת בפיתוח בעולם )לצרכים שונים( ואצלנו 
)לצורך רפואי( היא ההפרדה בעזרת ממברנות קרמיות המוליכות 
יוני חמצן ואלקטרונים. החמצן עובר מהאוויר דרך הממברנה תחת 

הפרש לחצים. 
מתקן נייד להפרדת חמצן מהאוויר שנבנה בעבור חיל הרפואה 
נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים בטכניון. התקן זה יאפשר לחיל 
הרפואה לספק חמצן נקי וכן אוויר מועשר בחמצן בשדה הקרב. החיל 

כבר עמד על צורך זה אולם לא היה לו מענה טכנולוגי סביר לספק. 
ידוע כי גם לצבאות אחרים אין פתרון לבעיית אספקת חמצן 
בשדה הקרב והפיתוח המתואר כאן מציע את הפתרון הנדרש; 
היתכנות הפרדת החמצן הוכחה, החלקים השונים הדרושים להתקן 
נקבעו ונבדקו והתקן שלם מוקטן הופעל בהצלחה. בזה יסתיים תוך 

כמה חודשים פיתוח המודל המעבדתי. •
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צילום 2: 
מחולל חמצן על מרכיביו השונים

מערכת מדידת לחצים 
וריכוז חמצן

משאבת יניקה 
של חמצן נקי

מדחס אוויר

תא הפרדת חמצן




